
Nieuws uit de gemeente
Week 10 |  8 maart 2023

     
Wil jij werken in een unieke streek waarbij jij het 

verschil kan maken voor 89.000 inwoners? Dan 

is gemeente Hoeksche Waard op zoek naar jou! 

Durf jij vanuit verschillende richtingen te kijken 

en wil je met jouw vakmanschap persoonlijke 

impact hebben op de ontwikkeling van de 

Hoeksche Waard? 

Kom werken bij gemeente Hoeksche Waard!

Administratief 
medewerker leerwerk-
bedrijf HWwerkt!

 (36 uur)

  Adviseur Publiekszaken
 (32-36 uur)

  Adviseur ondernemen 
agrarische sector

 (30 uur)

  Beheerder/werkverdeler 
bedrijfsbureau
gemeentewerf 

 (24 uur)

  Beleidsmedewerker 
Verkeer

 (36 uur)

  Bestuurssecretaresse
 (24 uur)

  Corporate recruiter/
specialist werving & 
selectie 

 (36 uur)

  Handhaver (boa) openbare 
ruimte 

 (36 uur)

  Jobcoach HWwerkt! 
 (36 uur)

  Junior handhaver (boa) 
openbare ruimte – 
startersfunctie

 (36 uur)

  Junior Toezichthouder 
Bouw & Ruimtelijke 
Ordening – startersfunctie

 (32-36 uur)

  Klantmanager Inkomen
 (28-32 uur)

  Medewerker groen 
begraafplaatsen

 (36 uur)

  Opgaveregisseur
 (36 uur)

  Portfoliomanager
 (36 uur)

  Regisseur ondernemen
 (36 uur)

  Senior adviseur Opvoeden 
& Opgroeien – aandachts-
gebied Jeugdhulp 

 (32-36 uur)

  Senior fi nancieel adviseur 
– aandachtsgebied fi scaal 

 (32-36 uur)

  Senior medewerker 
Verkeer

 (36 uur)

  Senior werkvoorbereider/
beheerder

 (36 uur)

  Specialist wegbeheer
 (36 uur)

  Strategisch adviseur team 
Strategie

 (36 uur)

  Toezichthouder Bouw & 
Ruimtelijke Ordening

 (36 uur)

  Werkvoorbereider 
groenonderhoud 

 (36 uur)

Scan de QR- code of ga naar

www.werkenbijdehw.nl. Hier 

lees je meer over werken bij 

gemeente Hoeksche Waard en 

bekijk je al onze openstaande 

vacatures!

Word jij

mijn nieuwe

collega?

Actueel
Wat gebeurt er in de Hoeksche Waard? 

15 maart Verkiezingen Provinciale Staten en waterschappen 

Woensdag 15 maart 2023 zijn de verkiezingen voor de Provinciale Staten en 

waterschappen. Door te stemmen bepaalt u mee wie er de komende 4 jaar over de 

plannen van de provincie en het waterschap beslissen. Door uw stem uit te brengen 

bepaalt u hoe uw omgeving eruit komt te zien. In Hoeksche Waard kunt u uw stem 

uitbrengen op de leden van de Provinciale Staten van Zuid-Holland en het algemeen 

bestuur van waterschap Hollandse Delta. Op www.gemeentehw.nl/verkiezingen 

hebben wij alle praktische en handige verkiezingsinformatie voor u op een rij gezet. In 

de aanloop naar de verkiezingen delen wij deze informatie ook met u via Het Kompas 

en onze socialmediakanalen. 



Stem in een stemlokaal, de verkiezingsbus of een molen
U kunt op 15 maart stemmen in één van de 45 stemlokalen, in de verkiezingsbus, de 

Oostmolen in Mijnsheerenland of de Poldersche Molen in Maasdam. De stemlokalen 

zijn rolstoeltoegankelijk. De verkiezingsbus en de 2 molens zijn dat niet. 

Overzicht stemlokalen 

Goudswaard Rehoboth Koningin Julianastraat 27

Heinenoord De Erve Oranjestraat 3 

Heinenoord De Tienvoet Tienvoet 2

Klaaswaal De Bongerd Klaverbladstraat 3 

Klaaswaal NLS gebouw Jaap Kosterstraat 4 

Maasdam Gemeentehuis Maasdam Sportlaan 22 

Maasdam Ontmoetingscentrum Raadhuisstraat 35 

Maasdam Poldersche Molen Polderdijk 25 

Maasdam Sportzaal Duyvesteyn Fazant 3 

Mijnsheerenland De Oostmolen Provincialeweg 7 a 

Mijnsheerenland Dorpshart Van der Straatenplein 2 

Mijnsheerenland TC De Binnenmaas Laan van Moerkerken 27 

Mookhoek Verenigingsgebouw Mookhoek Viskilstraat 18 

Nieuw-Beijerland De Hoeksteen Nieuw-Beijerland Kerkstraat 22 

Nieuw-Beijerland De Swaensvoet Marktveld 9 

Numansdorp De Ark Numansdorp Zijlstraweg 45 A 

Numansdorp De Hoeksteen Numansdorp Roerdompsingel 104 

Numansdorp De Voorhof Torenstraat 16 

Numansdorp Het Numans-Dorps-huis Buttervliet 1 

Numansdorp Tuindorp Tuindorp 2 

Oud-Beijerland Bethelkerk Bachlaan 43 

Oud-Beijerland CBS De Hoeksteen Zilvermeeuw 2 

Oud-Beijerland De Boogerd Hortensiastraat 5 

Oud-Beijerland De Gravin Koninginneplein 24 

Oud-Beijerland De Zuidwester van Schendelstraat 9 

Oud-Beijerland Gemeentehuis Oud-Beijerland W. van Vlietstraat 6

Oud-Beijerland Het Praathuis/De Open Waard Molenaar 22 

Oud-Beijerland Korbatjo Helen Parkhurstweg 29

Oud-Beijerland Maranatha Kerkstraat 57 

Oud-Beijerland Paviljoen De Oude Tol Randweg 35 

Oud-Beijerland Rembrandt Rembrandtplein 1 

Oud-Beijerland Wijkgebouw Lange Meet 31 

Piershil MFA De Wurf Voorstraat 33 

Puttershoek De Drie Lelies Narvikstraat 1 

Puttershoek Sporthal Kees Verkerk Laning 3 

Puttershoek 't Huys te Hoecke Zomerplein 15 

's-Gravendeel Evangelische Kerk Ezra Nestpad 9 

's-Gravendeel Ons Gebouw Roodenburg Vermaatstraat 21

's-Gravendeel 't Weegje Weegje 1 

's-Gravendeel V.V. 's-Gravendeel Schenkeltje 7 C 

Strijen De Hoge Weide Grote Weel 1

Strijen Dorpshuis Streona Stockholmplein 6 

Strijen Salvatori Dingenis Sanderseplein 1

Strijensas Verenigingsgebouw Strijensas Havenstraat 5 

Westmaas Gymzaal Koetsveld van Koetsveldlaan 19a

Zuid-Beijerland De Ark Zuid-Beijerland Koninginneweg 4 

Zuid-Beijerland De Eendrachtshoeve Tuinweg 3 

Verkiezingsbus 

Tussen 8.15 en 17.15 uur rijdt er een verkiezingsbus door de Hoeksche Waard. In deze 

bus kunt u, net als in een ‘normaal’ stemlokaal, uw stem uitbrengen. Deze bus rijdt 

volgens onderstaand rooster naar buurtschappen en de middelbare scholen Willem 

van Oranje/Hoeksch Lyceum. Zo kunnen ook de 18- en 19-jarigen makkelijk (voor het 

eerst) stemmen. 

Blaaksedijk Oost - Van Galenstraat 9, Burg. Van Bommelschool 08.15 uur - 09.00 uur

Cillaarshoek - Keizersdijk 159, tegenover hervormde kerk 09.30 uur - 10.00 uur

Wilem van Oranje en Hoeksch Lyceum - Maria Montessoripad 10.45 uur - 11.30 uur

Zuidzijde - Zuidzijdsedijk 29,  parkeerplaats De Drie Linden 12.00 uur - 12.30 uur

Nieuwendijk - parkeerterrein pont Tiengemeten 13.45 uur - 14.30 uur

Schuring - Eerste Dwarsweg nabij nummer 15 15.00 uur - 15.45 uur

Schenkeldijk ('s-Gravendeel) - Kruising Ronduitstraat /Breedveldstraat 16.30 uur - 17.15 uur

Molens 

Molens en het waterbeheer in de polders zijn van oudsher onlosmakelijk met elkaar 

verbonden. Daarom kunt u deze verkiezingen ook stemmen in 2 molens: De 

Poldersche Molen aan de Polderdijk 25 in Maasdam en de Oostmolen aan de 

Provincialeweg 7d in Mijnsheerenland. In beide molens kunt u woensdag 15 maart 

tussen 10.00 en 16.00 uur uw stem uitbrengen voor zowel de waterschaps- als de 

Provinciale Statenverkiezingen.  

Stempas kwijt of niet ontvangen? Regel snel een vervangende pas
Heeft u geen stempas(sen) ontvangen of bent u een stempas kwijtgeraakt? Vraag dan 

een vervangende stempas aan. Dat kan online of schriftelijk tot en met vrijdag 10 

maart. Komt u liever persoonlijk langs op een van onze servicepunten? Dan heeft u tot 

dinsdag 14 maart, 12.00 uur de tijd. Let op: u ontvangt per verkiezing (Provinciale 

Staten en waterschap) een aparte stempas. Heeft u helemaal geen stempassen 

ontvangen terwijl u die wel had moeten krijgen? Dan moet u per verkiezing (dus 2 

keer) een vervangende stempas aanvragen.

Kunt u zelf niet gaan stemmen? Machtig iemand anders
U mag iemand toestemming geven - machtigen - om voor u te gaan stemmen. Dat kan 

met een zogenoemde onderhandse volmacht of een schriftelijke volmacht. De 

persoon die voor u gaat stemmen mag maximaal 2 volmachten per verkiezing 

(Provinciale Staten en waterschap) aannemen. Regel uw volmacht(en) op tijd. Het 

aanvragen van schriftelijke volmachten kan tot en met vrijdag 10 maart. Hierna kunt u 

alleen onderhandse volmachten geven.

Onderhandse volmacht

Een onderhandse volmacht hoeft u niet van tevoren aan te vragen. Deze volmacht 

kunt u regelen tot op de dag van de verkiezingen. U mag deze machtiging niet op het 

stembureau zelf invullen. Dit moet u dus vooraf (bijvoorbeeld thuis) regelen. 

Schriftelijke volmacht

Bij een schriftelijke volmacht krijgt de persoon die voor u gaat stemmen per post 1 of 

2 volmachtsbewijzen toegestuurd. Per verkiezing (Provinciale Staten en waterschap) 

moet u namelijk een apart volmachtsbewijs regelen.

Heeft u een visuele handicap? Stem zelfstandig in Oud-Beijerland
Bent u slechtziend, blind of kunt u niet goed lezen? Dan kunt u op het stembureau in 

het gemeentehuis in Oud-Beijerland helemaal zelfstandig stemmen. Dat kan met 

behulp van een stemmal en een soundbox met een gesproken kandidatenlijst. Verder 

is er op de verkiezingsdag op elk stembureau een loep met verlichting aanwezig en 

een kandidatenlijst in groot lettertype. Daarnaast mag u altijd een stembureaulid 

vragen om hulp bij het uitbrengen van uw stem.

Stemmen met Steffie

Steffie is een figuurtje dat helpt moeilijke onderwerpen in eenvoudige taal uit te 
leggen. Zo maakt Steffie bijvoorbeeld ook stemmen leuker en eenvoudiger. En legt ze 
uit waar de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen precies over 

gaan. Kijk daarom eens op www.hoewerktstemmen.nl. Op deze website staat alle 

informatie om straks te kunnen gaan stemmen. Want ook jouw stem telt mee!

Stemhulp verkiezingen Provinciale Staten

Voor de verkiezingen van de Provinciale Staten is speciaal een makkelijke stemhulp 

gemaakt: Kieskompas provincie Zuid-Holland. Op deze stemhulp staan verschillende 

uitspraken. Geef aan of je het ermee eens bent of niet. Beantwoord alle vragen. 

Daarna krijg je te zien welke partij het beste bij jou past.

Meer verkiezingsinformatie

Voor meer praktische informatie over de Verkiezingen Provinciale Staten en 

waterschappen kijk op www.gemeentehw.nl/verkiezingen. Op 

www.waterschapsverkiezingen.nl en www.zuid-holland.nl/verkiezingen staat meer 

inhoudelijke informatie. Op deze sites wordt bijvoorbeeld uitgelegd wat de 

Provinciale Staten en waterschappen precies allemaal doen, waar het bij deze 

verkiezingen om gaat en welke partijen/personen er meedoen. 

Vul de stemhulp in!

Kunt u wel wat hulp gebruiken om te beslissen op wie u wilt stemmen? Vul dan de 

stemhulp in op www.mijnstem.nl. U kunt deze invullen voor zowel de Provinciale 

Statenverkiezing als de waterschapsverkiezing.



Militaire oefeningen woensdag 8, 
maandag 13 en dinsdag 14 maart
Op woensdag 8 maart, op maandag 13 maart en op dinsdag 14 maart vinden er 

onder andere in onze gemeente militaire oefeningen plaats. Deze worden gehouden 

in het kader van opleiding en training voor militairen van de Koninklijke Landmacht.

Aan de oefening op woensdag 8 maart nemen 22 personen deel en wordt 

ondersteund met 10 militaire wielvoertuigen. Aan de oefeningen op maandag 13 

en dinsdag 14 maart nemen 40 personen deel en wordt ondersteund met 10 

voertuigen en 8 militaire boten en wordt er gebruik gemaakt van 2 drones en 

oefenmunitie. De oefeningen vinden 's avonds en 's nachts plaats.

Melden van klachten

Heeft u algemene klachten waarbij géén sprake is van schade? Neem dan contact op 

met de sectie Communicatie van 13 Lichte Brigade via e-mail 

communicatie.13LTBRIG@mindef.nl.

Is er sprake van schade?

Meld dit dan onder vermelding van de militaire eenheid zoals kenteken voertuig, 

datum en tijd, plaats, soort schade enzovoort aan:

Sectie Claims Ministerie van Defensie

Postbus 90004, 3509 AA Utrecht

Telefoon: 030 – 218 04 20 of e-mail JDVclaims@mindef.nl.

Je ziet het niet, maar het is er wel
Wanneer je in huis je houtkachel, pelletkachel of open haard aansteekt, ontstaat er rook. 

Die rook bevat schadelijke stoffen, waaronder fijnstof. Deze schadelijke stoffen veroorzaken 
luchtvervuiling en kunnen schade aan de gezondheid van jezelf en anderen in je omgeving 

opleveren. Ook wanneer je de rook niet meer ziet. Wil je toch de houtkachel, pelletkachel of 

open haard aansteken? Plaatselijk kan de luchtvervuiling bij windstil weer hoog oplopen.  

Bij windstil of mistig weer kun je de houtkachel, pelletkachel of open haard dus beter  

uitlaten. Denk aan je buren en kijk altijd op Stookwijzer.nu voordat je gaat stoken. Stook niet 

bij een stookalert. 

Wist je dat…

• één op de drie Nederlanders 

last heeft van houtstook?

• blootstelling aan houtrook 

directe klachten van de 

luchtwegen kan geven zoals 

hoesten en benauwdheid?

• rook via roosters en ramen bij 

de buren kan binnendringen?

• je overlast kunt verminderen 

door de manier waarop je 

hout stookt?

Wil je meer informatie over de gevolgen van hout stoken voor het milieu  

en de gezondheid van jezelf en je omgeving? Check dan de website van  

voorlichtingsorganisatie Milieu Centraal: milieucentraal.nl/stooktips 

Houtkachel of open haard: 

8 manieren om minder geur- en rookoverlast te 

veroorzaken.Je kunt de uitstoot van schadelijke stoffen  
beperken. Volg de tips hieronder.

1. Raadpleeg eerst Stookwijzer.nu. Laat de houtkachel, 

pelletkachel of open haard uit bij windstil of mistig weer.

2. Stook alleen droog hout. 

3. Stook geen geïmpregneerd of geverfd hout.

4. Volg de instructies bij  de kachel of haard voor het 

aansteken van het vuur. 

5. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar goed vegen. 

6. Zorg voor volledige luchttoevoer. Laat het hout dus niet 

smoren én laat een houtvuur vanzelf uitbranden. 

7. Houd ventilatieroosters tijdens het stoken open. 

8. Controleer regelmatig of je goed stookt. Een goed vuur 

heeft gele, gelijkmatige vlammen en er komt bijna geen 

rook uit de schoorsteen.

Ervaar jij overlast?

Ga altijd eerst in gesprek met de 

stoker(s). De meeste mensen  

zijn bereid om hun stookgedrag  

aan te passen. Bijvoorbeeld door  

de houtkachel minder vaak aan 

te doen. Lukt dat niet, dien dan 

een klacht in bij je gemeente, 

Omgevingsdienst, GGD of via 

Stookwijzer.nu.

Gezocht: ervaringsdeskundigen en 
meedenkers over thema Complexe 
Maatschappelijke Zorg

Sommige inwoners hebben last van meervoudige problematiek. Dat wil zeggen dat 

zij bijvoorbeeld psychische problemen hebben en gelijktijdig ook andere problemen 

hebben op verschillende levensterreinen. Denk hierbij aan fi nanciële problemen, een 
verstoord dag- en nachtritme of uitdagingen op het gebied van de huishouding en 

administratie. 

Op verschillende plekken en via verschillende initiatieven wordt er hulp en 

ondersteuning geboden aan deze inwoners. Maar in hoeverre sluit dit aanbod aan 

op de behoeften en mogelijkheden van de inwoner die hulp nodig heeft? Dat gaan 

we onderzoeken en daarom willen we graag in gesprek met inwoners die hiermee 

ervaring hebben. Als hulpvrager, maar ook als betrokkene rond iemand met 

meervoudige problematiek. 

Meer informatie

Wilt u meewerken aan ons onderzoek, meepraten over dit thema of meer informatie? 

Mail dan naar astrid.hissink@gemeentehw.nl, dan neemt zij contact met u op. 

WAT PAK 
JIJ OP?

ZATERDAG 18 MAART
LANDELIJKE OPSCHOONDAG

MELD
JE AANen ontvang een opschoonpakket voor enkel verzend-

kosten 

SAMEN MAKEN WE HEEL NEDERLANDSCHOON.NL

Verloren en gevonden voorwerpen

Heeft u iets verloren? Misschien heeft iemand anders het al gevonden.

Kijk voor alle gevonden voorwerpen die bij ons zijn afgegeven op 

www.gemeentehw.nl/gevondenvoorwerpen. 

Heeft u een voorwerp gevonden? Dan kunt u dit ook op deze website aangeven.

Kom kijken bij het tellen en de zitting van het gemeentelijk stembureau!

Na sluiting van de stembussen om 21.00 uur, worden woensdag 15 maart de stemmen 

geteld op de stembureaus. U bent van harte welkom om hierbij een kijkje te komen 

nemen. Als alle stemmen geteld zijn, is er voor de Provinciale Statenverkiezing een 

voorlopige uitslag op partijniveau bekend. De uitslag van de waterschapsverkiezing 

volgt donderdag 16 maart. Die dag controleert het gemeentelijk stembureau 

processen-verbaal van beide verkiezingen van de stembureaus.  Dat gebeurt vanaf 

8.30 uur in het gemeentehuis in Oud-Beijerland (W. van Vlietstraat 6). Ook daarbij bent 

u welkom om te komen kijken. Aan het einde van de zitting stelt het gemeentelijk 

stembureau de uitkomst van de verkiezingen binnen de gemeente vast.



Bekendmakingen

Awb Bekendmakingen
De stukken kunnen op verzoek per e-mail naar u worden 

verzonden. Voor meer informatie kunt u, tenzij anders 

vermeld, contact opnemen met gemeente Hoeksche Waard 

via telefoonnummer 14 0186. Meer informatie vindt u op 

www.gemeentehw.nl en op www.overuwbuurt.overheid.nl. 

Via deze laatstgenoemde website kunt u zich abonneren op 

de digitale verzending van de bekendmakingen en beslui-

ten uit een zelf aangegeven gebied. U kunt via de website 

ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden.

Ingekomen aanvragen omgevingsvergunningen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

24-02-2023 Het restaureren van de molen - Molendijk 35 in 
's-Gravendeel. (Z/23/189310)

Heinenoord

01-03-2023 Het verbouwen van de woning door een 
aanbouw - Mollekade 45 in Heinenoord. 
(Z/23/189892)

Klaaswaal

02-03-2023 Het realiseren van een dakterras - Voorstraat 13 
in Klaaswaal. (Z/23/189909)

24-02-2023 Het deels verwijderen van een draagmuur - 
Berkenlaan 57 in Klaaswaal. (Z/23/189330)

Goudswaard

02-03-2023 Het plaatsen van een loods - Nieuwendijk 23 in 
Goudswaard. (Z/23/190025)

Maasdam

24-02-2023 Het bouwen van een bijgebouw - Lageweg 2 in 
Maasdam. (Z/23/189332)

Nieuw-Beijerland

02-03-2023 Het realiseren van een dakopbouw - 
Zuidzijdsedijk 82 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/23/190019)

27-02-2023 Het plaatsen van een overkapping in de 
tuin - Perengaard 99 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/23/189373)

27-02-2023 Het plaatsen van een tuinhuis met overkapping 
- Spuistraat 1 in Nieuw-Beijerland. 
(Z/23/189600)

Numansdorp

01-03-2023 Het bouwen van een woning met zwembad 
- Torensteelaan 80 in Numansdorp. 
(Z/23/189903)

01-03-2023 Het realiseren van een beschoeiing 
- Paltrokmolen 35 in Numansdorp. 
(Z/23/189806)

Oud-Beijerland

01-03-2023 Het realiseren van een in-/uitrit - Karel 
Doormanstraat 83 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/189905)

28-02-2023 Het bouwen van een aanbouw - 
Waalhavenstraat 22 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/189755)

Puttershoek

02-03-2023 Het kappen van een boom - Maasdamsedijk 
Kadastrale sectie D 2322 in Puttershoek. 
(Z/23/190003)

26-02-2023 Het isoleren van het dak van de woning - 
Maasdamsedijk 45 in 
Puttershoek. (Z/23/189366)

Strijen

01-03-2023 Het plaatsen van een beschoeiing - 
Hilsondusstraat 44 in Strijen. (Z/23/189779)

02-03-2023 Het verduurzamen van een Rijksmonument - 
Zuid-Kavelsedijk 3 in Strijen. (Z/23/189971)

Westmaas

27-02-2023 Het plaatsen van een dakkapel - Mariëndaal 12 
in Westmaas. (Z/23/189527)

Verleende omgevingsvergunningen

Besluit d.d. Zakelijke inhoud

’s-Gravendeel

27-02-2023 Het plaatsen van een beschoeiing - Waterlelie 
16 in 's-Gravendeel. (Z/23/182348)

Oud-Beijerland

27-02-2023 Het splitsen van het pand ten behoeve van 
het toevoegen van een kantoor voor verhuur 
en het toevoegen van een huisnummer - 
Donkervoortlaan 16 in Oud-Beijerland. 
(Z/23/183489)

Puttershoek

02-03-2023 Het plaatsen van een dakkapel - Andromeda 22 
in Puttershoek. (Z/22/180654)

Strijen

27-02-2023 Het plaatsen van een overkapping - 
Julianastraat 90 in Strijen. (Z/23/183910)

27-02-2023 Het versterken van de dijk ‘de Keen’ - 
Buiteneinde in Strijen. (Z/23/186135)

Verleende APV vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Klaaswaal

02-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een voorjaarsmarkt op vrijdag 10 maart 2023 
van 10.00 tot 13.00 uur - Rijksstraatweg 30b in 
Klaaswaal.

Nieuw-Beijerland

28-02-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
een feestavond voor de Plattelandsjongeren 
Hoeksche Waard op zaterdag 25 maart 2023 
van 20.00 tot 1.00 uur - Zinkweg 4 in 
Nieuw-Beijerland.

Numansdorp

02-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een concert ten behoeve van de Chr. 
Harmonievereniging Prinses Juliana op 
zaterdag 11 maart 2023 van 20.00 tot 22.30 uur 
- Buttervliet 3 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

27-02-2023 Exploitatievergunning voor Verhage 
Oud-Beijerland - Vierwiekenplein 2 in 
Oud-Beijerland.

03-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
de 11 dorpen rally op zaterdag 13 mei 2023 
van 9.00 tot 12.00 uur - start Oost-Voorstraat in 
Oud-Beijerland.

03-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden van 
de jaarlijkse Fancy Fair op zaterdag 10 juni 2023 
van 9.00 tot 15.00 uur - Scheepmakershaven in 
Oud-Beijerland.

Piershil

27-02-2023 Collectevergunning ten behoeve van Stichting 
Kinderboerderij Piershil voor de periode
maandag 23 tot en met zaterdag 28 oktober 
2023 - Piershil.

Strijen

01-03-2023 Evenementenvergunning voor het houden 
van een voorjaarsmarkt op zaterdag 25 maart 
2023 van 9.00 tot 17.00 uur - Boompjesstraat, 
Kerkstraat en Molenstraat in Strijen.

Zuid-Beijerland

28-02-2023 Collectevergunning ten behoeve van de 
Christelijke Muziekvereniging Crescendo voor 
een huis-aan-huisverkoop van peperkoek op 
donderdag 11 mei 2023 - Zuid-Beijerland.

Beslistermijn verlengen

Datum 
verlenging

Zakelijke inhoud

Oud-Beijerland

27-02-2023 Het renoveren, verbouwen en splitsen van een 
bestaand pand voor exploitatie en wonen - 
Oostdijk 15 in Oud-Beijerland. De beslistermijn 
wordt met 6 weken verlengd volgens art. 3,9 lid 
2 van de Wabo. De nieuwe beslisdatum wordt 
daardoor 12-04-2023. (Z/23/182286)

Wet op de Kansspelen  

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

02-03-2023 Loterijvergunning ten behoeve van de Chr. 
Harmonievereniging Prinses Juliana tijdens het 
concert op zaterdag 11 maart 2023 - Buttervliet 
3 in Numansdorp.

Verleende Alcoholwet vergunningen/ontheffingen

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Nieuw-Beijerland

28-02-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholische dranken tijdens 
de feestavond van de Plattelandsjongeren 
Hoeksche Waard op zaterdag 25 maart 2023 
van 20.00 tot 00.30 uur - Zinkweg 4 in 
Nieuw-Beijerland.

Numansdorp

2-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholische dranken 
tijden het concert ten behoeve van de Chr. 
Harmonievereniging Prinses Juliana op 
zaterdag 11 maart 2023 van 20.00 tot 22.30 uur 
- Buttervliet 3 in Numansdorp.

Oud-Beijerland

27-02-2023 Alcoholwetvergunning voor Verhage
Oud-Beijerland - Vierwiekenplein 2 in 
Oud-Beijerland.

Numansdorp

2-03-2023 Ontheffing artikel 35 Alcoholwet voor het 
schenken van zwak alcoholische dranken 
tijden het concert ten behoeve van de Chr. 
Harmonievereniging Prinses Juliana op 
zaterdag 11 maart 2023 van 20.00 tot 22.30 uur 
- Buttervliet 3 in Numansdorp.

Overzicht collecte(s) komende periode(s)

Verzonden d.d. Zakelijke inhoud

Hoeksche Waard

13-03 tot en 
met 18-03-2023

Amnesty International in alle dorpen van 
gemeente Hoeksche Waard.

Besluiten
Bezwaar maken

Belanghebbenden kunnen tegen een besluit, zoals hierna 

genoemd, binnen 6 weken na bekendmaking aan de 

aanvrager een bezwaarschrift indienen bij het 

bestuursorgaan (burgemeester of het college van 

gemeente Hoeksche Waard) dat het besluit heeft 

genomen. Het bezwaarschrift bevat de naam, het adres 

en het telefoonnummer van de indiener, de datum, tegen 

welk besluit bezwaar wordt gemaakt, de redenen 

daarvoor en de handtekening van de indiener. Meer 

informatie over de behandeling van een bezwaarschrift is 

te vinden op www.gemeentehw.nl. Bij spoed (als een 

belanghebbende van mening is dat hij een beslissing op 

het bezwaarschrift niet kan afwachten) kan een 

belanghebbende een voorlopige voorziening aanvragen 

bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank 

Rotterdam. Belangrijk is dat de belanghebbende dit 

alleen kan doen als hij ook bezwaar heeft ingediend. Een 

voorlopige voorziening kan ook digitaal aangevraagd 

worden bij de genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht..

Ingekomen sloopmeldingen

Ontvangen d.d. Zakelijke inhoud

Numansdorp

01-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Merelerf 13 in 
Numansdorp. (Z/23/189891)

02-03-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Torenstraat 2 in 
Numansdorp. (Z/23/189969)

Strijen

28-02-2023 Het verwijderen en afvoeren van 
asbesthoudende materialen - Gleede 117 in 
Strijen. (Z/23/189658)



Kennisgeving besluit ontheffi  ng geluid 

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard 

heeft op maandag 27 februari 2023 een ontheffi  ng 
geluidhinder verleend voor 3 doordeweekse nachtelijke 

werkzaamheden in verband met het realiseren van een 

vrij liggend fi etspad tussen de rotonde Maasdamseweg/
N217 (’s-Gravendeel) langs de huidige N217 en De 

Havelaar naar het bestaande fi etspad richting de 
Kiltunnel ter plaatse van de Strijenseweg en voor het 

maken van een verbinding met het fi etspad gelegen langs 
de Hendrik Hamerstraat ter plaatse van de T-kruising 

Hendrik Hamerstraat/N217. De ontheffi  ng is verleend op 
basis van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening 2020. 

De ontheffi  ng is geldig in de maand mei 2023 gedurende 
3 nachten lopend van 23.00 tot 7.00 uur.

U kunt bezwaar maken tegen dit besluit

Is onze beslissing niet duidelijk of bent u het er niet mee 

eens? Of heeft u informatie waar wij geen rekening mee 

hebben gehouden? Neem dan contact op met de 

gemeente. Dit kan via telefoonnummer 088 - 647 36 47.  

Bent u het nog niet eens met deze beslissing? Dan kunt u 

binnen 6 weken te rekenen vanaf de dag nadat het 

besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Dit 

doet u door een brief te sturen aan het college van B&W 

van gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA 

Oud-Beijerland.

Zo schrijft u een bezwaarschrift

In uw bezwaarschrift moet u in ieder geval de volgende 

gegevens vermelden:

• uw naam en adres;

• de datum waarop u de brief verzendt (de dagtekening);

• omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is 

gericht;

• de reden van bezwaar;

• een ondertekening met naam en handtekening.

Graag ontvangen wij naast bovengenoemde gegevens uw 

e-mailadres en telefoonnummer. Aan het behandelen van 

uw bezwaarschrift zijn geen kosten verbonden.

Dit besluit blijft geldig als u bezwaar maakt

Het indienen van een bezwaarschrift stelt het besluit niet 

uit. Een bezwaarschrift heeft namelijk geen schorsende 

werking. Dat betekent dat het besluit nu al geldt. Wilt u 

het besluit vanwege de spoedeisendheid laten uitstellen, 

dan kunt u een zogenaamde ‘voorlopige voorziening’ 

vragen. Het verzoek om voorlopige voorziening stuurt u 

naar de voorzieningenrechter van de rechtbank 

Rotterdam, sector bestuursrecht, postbus 50951, 3007 

BM Rotterdam.

U kunt het verzoekschrift ook digitaal indienen bij 

genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Een voorlopige 

voorziening kan alleen worden gevraagd als er ook 

bezwaar is ingediend. Voor de behandeling van het 

verzoek om voorlopige voorziening brengt de rechtbank 

kosten (griffi  erecht) in rekening.

Bekendmaking Wet milieubeheer

De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid maakt, ingevolge de Wet 

milieubeheer, hoofdstuk 10 afvalstoff en, artikel 10.52, het volgende bekend:

Op maandag 13 februari 2023 werd een kennisgeving van het daarbij aangegeven 

besluit ingediend door Joop Rodenburg Sloopwerken en Puinrecycling B.V. artikel 4.1 

van het ‘Besluit mobiel bouw- en sloopafval’ voor het plaatsen van een mobiele 

puinbreker aan de Zuidoordseweg 8 in Goudswaard. De werkzaamheden vinden plaats 

in de periode van maandag 6 maart tot en met maandag 5 juni 2023, gedurende 

maximaal 2 werkdagen van 7.00 tot 19.00 uur.

Meer informatie? 

Neem dan contact op met de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid via het 

telefoonnummer 078 - 770 85 85. De directeur van de Omgevingsdienst Zuid-Holland 

Zuid vestigt er de aandacht op dat deze bekendmaking uitsluitend een informatief 

karakter heeft.

Bekendmaking oplaadpunt elektrische voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten een oplaadpunt 

voor elektrische voertuigen te realiseren aan het Crocuserf in ’s-Gravendeel.

Bezwaarschrift indienen 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken, een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmaking realisatie gehandicaptenparkeerplaatsen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij heeft besloten 

gehandicaptenparkeerplaatsen op kenteken te realiseren op de volgende locaties:

• voor de woning van Striene 14 in Maasdam

• aan de zijkant van de woning van Striene 14 in Maasdam

Bezwaarschrift indienen 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken, een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Kennisgeving verleende vergunning Wilhelminastraat 15a Mijnsheerenland

Beschikking gelijkwaardige voorziening

Gemeente Hoekse Waard heeft op maandag 27 februari 2023 een vergunning verleend 

en geeft hiermee toestemming voor het plaatsen van een vetafscheider voor de 

horecagelegenheid aan de Wilhelminastraat 15a in Mijnsheerenland. Deze beschikking 

is geregistreerd onder zaaknummer Z-22-419135.

Inzage

De beschikking met bijbehorende stukken is op afspraak tijdens kantooruren in te zien 

bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, Johan de Wittstraat 140 in Dordrecht. Via 

telefoonnummer 078 - 770 85 85 kunt u een afspraak maken.

Bezwaar

Deze beschikking wordt bekendgemaakt door toezending aan de aanvrager. Met ingang 

van de dag na de bekendmaking treedt de beschikking in werking. Binnen 6 weken met 

ingang van de dag na de bekendmaking kan bezwaar worden aangetekend bij het 

college van B&W van gemeente Hoeksche Waard. Het indienen van een bezwaarschrift 

schorst de werking van de beschikking niet.

Voorlopige voorziening

Heeft de aanvrager of een andere belanghebbende een spoedeisend belang om de 

werking van deze beschikking te laten schorsen, dan kan om een voorlopige voorziening 

worden verzocht bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Rotterdam, Sector 

bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Men kan ook digitaal een verzoek 

om voorlopige voorziening indienen bij genoemde rechtbank via 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische 

handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website staan de 

precieze voorwaarden vermeld. De inwerkingtreding van de beschikking wordt slechts 

opgeschort indien op het verzoek om voorlopige voorziening daartoe is beslist door de 

Voorzieningenrechter.

Goudswaard 

‘s-Gravendeel 

Maasdam 

Mijnsheerenland 



Bekendmaking oplaadpunt elektrische voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten een oplaadpunt 

voor elektrische voertuigen te realiseren aan de Akkerdreef in Nieuw-Beijerland.

Bezwaarschrift indienen 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken, een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmaking oplaadpunt elektrische voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten een oplaadpunt 

voor elektrische voertuigen te realiseren aan de Kervel in Numansdorp.

Bezwaarschrift indienen 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken, een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmaking oplaadpunten elektrische voertuigen

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard heeft besloten om op de volgen-

de locaties in Oud-Beijerland oplaadpunten voor elektrische voertuigen te realiseren:

• Acaciastraat

• Beetwortelweg

• Fazant

• Langeweg

Bezwaarschrift indienen 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken, een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Bekendmaking realisatie gehandicaptenparkeerplaats

Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard maakt bekend dat zij heeft 

besloten een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te realiseren voor de woning 

van Mauritsstraat 22 in Piershil.

Bezwaarschrift indienen 

Tegen dit besluit kan iedere belanghebbende, binnen een termijn van 6 weken, een 

schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van B&W van 

gemeente Hoeksche Waard, Postbus 2003, 3260 EA Oud-Beijerland.

Melding Activiteitenbesluit * Rectificatie locatie *

Gemeente Hoeksche Waard heeft een melding op grond van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer ontvangen. De melding is gedaan voor het veranderen van een groot 

bedrijfsgebouw naar eerdere kleine bedrijfsunits en de nieuwbouw van een pand met 

bedrijfsunits aan de Steegjesdijk 3 in Piershil. Deze melding is afgehandeld onder 

zaaknummer Z-23-420894.

Waarom publiceert de gemeente dit bericht?

Een melding wordt bij de gemeente gedaan om toestemming te krijgen om iets te 

bouwen, verbouwen, slopen, kappen of aan te leggen. Met dit bericht laat de gemeente 

u weten dat er misschien iets verandert in uw omgeving.

Wanneer neemt de gemeente een besluit over de melding van de activiteit?

Een melding leidt niet tot een besluit. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden 

ingediend. Deze publicatie betreft slechts een wettelijk verplichte bekendmaking.

Heeft u vragen over de melding van de activiteit?

U kunt de melding bekijken en hierover vragen stellen. Hiervoor kunt u contact 

opnemen met de gemeente. Dit kan via het telefoonnummer 14078.

Nieuw-Beijerland  

Numansdorp   

Oud-Beijerland 

Piershil  

Nieuws uit de gemeenteraad

De raad luistert dinsdagavond 14 maart 

Wilt u het woord richten tot de gemeenteraad Hoeksche Waard? Bijvoorbeeld over het 

herstelbesluit bestemmingsplan Laan van Heemstede 44b Puttershoek? Of over de 

oprichting Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s? Dat kan tijdens de 

beeldvormende bijeenkomst op dinsdagavond 14 maart.  

 

Normaliter luistert de gemeenteraad tijdens 2 aparte bijeenkomsten. Op dinsdag 14 

maart zijn de fysieke en sociale onderwerpen samengevoegd in 1 beeldvormende 

bijeenkomst.

Welkom! 

De bijeenkomst is in het gemeentehuis van Oud-Beijerland en begint om 19.30 uur. U 

bent van harte welkom om de bijeenkomst te volgen vanaf de publieke tribune. De 

bijeenkomst is ook live te volgen via Live Gemeente Hoeksche Waard (raadsinformatie.nl). 



Bezoekadressen

Kijk op www.gemeentehw.nl

Postadres

Postbus 2003 

3260 EA Oud-Beijerland

 14 0186  |  088 - 647 36 47 

 info@gemeentehw.nl

 www.gemeentehw.nl

 06 - 10 63 54 21

Klacht of melding over uw omgeving? 

Zo geeft u het door

•  Download de FIXI-app in de Google 

Play Store of de App store.

• Meld het via www.gemeentehw.nl.

• Bel 14 0186 | 088 - 647 36 47.

•  Buiten kantooruren, bel bij overlast of 

gevaar: 088 – 647 17 50.

Storingsdienst Openbare Verlichting 

Bel 076 - 581 06 58 of kijk op 

storing.moononline.nl.

Gemeentezaken? 

Maak een afspraak 

op www.gemeentehw.nl

Volg ons ook op

  gemeenteHW

  @gemeenteHW

  @gemeenteHW

Contactgegevens en openingstijden

Tijdens de beeldvormende bijeenkomst van de raad zijn inwoners, instellingen of 

bedrijven aan het woord. De raad luistert en stelt vragen. Door ‘te spreken’ helpt u de 

gemeenteraad zich een goed beeld te vormen van zaken die spelen in gemeente 

Hoeksche Waard.  

5 nieuwe woningen aan de Margrietstraat 4-6 in Heinenoord

Het college stelt de gemeenteraad voor om aan de Margrietstraat 4-6 in Heinenoord 2 

woningen te slopen, zodat op die plek 5 nieuwe woningen gebouwd kunnen worden. 

Deze nieuwe woningen zullen energieneutraal zijn en bijdragen aan het vitaal en 

levendig houden van het centrum van Heinenoord.

Voorbereidingskrediet nodig voor transformeren Willem Alexanderschool tot 

Cultuurhuis 

Uit onderzoek is gebleken dat in Hoeksche Waard behoefte is aan een voorziening waar 

kunstenaars en andere culturele partijen elkaar kunnen ontmoeten. Deze behoefte is 

opgenomen in de cultuurnota 2021 – 2024. Door het vrijkomen van de Willem 

Alexanderschool, aan de Jordaensdreef 1 in Oud-Beijerland, is de gemeente eigenaar 

geworden van het pand. Het college stelt daarom de raad voor om 

voorbereidingskrediet ter beschikking te stellen om te onderzoeken welke 

mogelijkheden er zijn om van de school een cultuurhuis te maken. Het college denkt aan 

een gebouw waar verschillende professionals, amateurs en liefhebbers van cultuur 

welkom zijn en samen kunnen werken. 

De hele agenda en stukken voor de bijeenkomst vindt u op 

https://www.gemeentehw.nl/agendas-en-vergaderstukken. Klik op datum dinsdag 14 

maart.

Spreken tot de raad 

Wilt u het woord richten tot de raad? Neem dan uiterlijk dinsdag 14 maart 12.00 uur 

contact op met de griffie van de gemeenteraad via e-mailadres griffie@gemeentehw.nl 
of via telefoonnummer 088 - 647 18 74. U kunt ook spreken tot de raad over niet-

geagendeerde onderwerpen. 

Social media
Wat is en wat doet gemeenteraad Hoeksche Waard? Welke onderwerpen bespreekt de 

gemeenteraad deze week? Hoe komt u in contact met raadsleden? U krijgt antwoord op 

deze én nog veel meer andere vragen via de social mediakanalen van gemeenteraad 

Hoeksche Waard.

Volg ons op

   gemeenteraadHW

  @gemeenteraadHW 

   @gemeenteraadHW


